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1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim – 
informacje wstępne 

a) Organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 
(zwanych dalej Mistrzostwami lub Zawodami) jest Polskie Towarzystwo Informatyczne 
(zwane dalej PTI lub Organizatorem). 

b) W każdym sezonie narciarskim rozgrywana jest jedna edycja Mistrzostw. 

c) Edycja Mistrzostw składa się z jednej konkurencji – slalomu giganta. 

d) Termin i miejsce imprezy podaje Organizator w osobnym komunikacie. 

e) Oficjalny serwis internetowy Mistrzostw znajduje się pod adresem https:/mpin.pl   

f) Cel zawodów: 

• Popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako prostej i bezpiecznej formy czynnego 
wypoczynku i rekreacji ruchowej. 

• Aktywizacja ruchowa grupy zawodowej Informatycy i członków ich rodzin 

• Integracja społeczności informatyków w Polsce. 

• Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 

• Uzyskanie satysfakcji z wykonanego wysiłku fizycznego i ukończenia zawodów. 

2. Kategorie i konkurencje Mistrzostw 

2.1 Kategorie: 

 
a) Informatycy zrzeszeni w PTI oraz ich rodziny 

     W kategorii tej klasyfikowani będą Uczestnicy należący do PTI i członkowie ich rodzin. 
 

b) Informatycy niezrzeszeni i sympatycy 

W kategorii tej klasyfikowani będą Uczestnicy, którzy zgodnie z własnym przekonaniem 
wykonują zawód informatyka oraz Uczestnicy, którzy określają siebie mianem 
„sympatyków tej branży” i członkowie ich rodzin. 

c) Kategoria Open 

Do kategorii Open nie jest niezbędne dodatkowe zgłoszenie. 

d) Klasyfikacja drużynowa bez podziału na płeć 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kategoriach. 

2.2 Konkurencje: 

 
a) Slalom gigant indywidualny 

 
Slalom gigant indywidualny odbywa się na trasie dwóch przejazdów i mogą w nim 
wziąć udział Uczestnicy z kategorii „Informatycy zrzeszeni w PTI i ich rodziny”,  
jak i  Uczestnicy z kategorii „Informatycy niezrzeszeni i sympatycy”. 
 
 

https://mpin.pl/
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b) Slalom gigant drużynowy 

 
      Do slalomu giganta w kategorii drużynowej mogą przystąpić firmy informatyczne, 

które w swoim statucie lub odpowiednim dokumencie rejestrującym działalność 
gospodarczą posiadają odpowiedni wpis definiujący obszar działalności.  

Na zaproszenie wystawione przez Biuro Zarządu Głównego PTI mogą zostać 
zgłoszone inne drużyny, w szczególności reprezentujące Izby Gospodarcze lub inne 
Stowarzyszenia. 

W klasyfikacji drużynowej mogą startować tylko uczestnicy pełnoletni będący 
pracownikami wyżej wymienionych firm, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa 
o pracę, kontrakt, umowa-zlecenie). 

• Wyniki uzyskane przez Uczestników zgłoszonych do kategorii drużynowej  
w przejazdach indywidualnych będą zaliczane do rezultatów drużynowych. 

• Warunkiem powstania drużyny jest zgłoszenie drużyny składającej się  
z co najmniej trzech Uczestników. W przypadku liczniejszych drużyn klasyfikacja 
uwzględnia wyniki 3 najlepszych Uczestników. 

• Każda firma lub instytucja lub inna forma organizacyjna, o której mowa 
w punkcie 2.2. może zgłosić tylko jedną drużynę. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1 Ogólne Warunki uczestnictwa: 

 
a) Uczestnikiem Mistrzostw może być osoba, która dokonała zgłoszenia poprzez formularz 

zamieszczony na stronie https:/mpin.pl oraz opłaciła opłatę startową (dalej zwana 
Uczestnikiem). 

b) Organizator wydaje numer startowy umożliwiający wzięcie udziału w konkurencjach  

po złożeniu odpowiednich oświadczeń wymaganych przez organizatora. Numer  

startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu podczas obu zjazdów. Brak 

widocznego numeru w jakiejkolwiek fazie zawodów może spowodować dyskwalifikację. 

c) Uczestnikami zawodów mogą  być osoby, które w dniu  zawodów mają ukończone  12 
lat życia. 

d) Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są  
do posiadania pisemnej zgody na udział od rodzica lub prawnego opiekuna. 

e) Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody  
na przetwarzanie danych osobowych, użycie wizerunku zawodnika przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne w wydawnictwach, transmisjach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych i innych. 

f) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

g) Udział w biegu jest dobrowolny, a zgłaszający się uczestniczą w nim na własną 
odpowiedzialność. 

h) Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, podczas biegu oraz pracy 
biura zawodów będą obowiązywały aktualne obostrzenia narzucane przepisami prawa. 

https://mpin.pl/
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i) Każdy zawodnik powinien posiadać podczas całego biegu w widocznym miejscu numer 

startowy, otrzymany od Organizatora przed biegiem. Brak widocznego numeru  

w jakiejkolwiek fazie biegu może spowodować dyskwalifikację. 

 

3.2 Opłata startowa 

a) Wysokość opłaty startowej organizator ustala na 130,00 zł, płatne na konto PTI  
nr 20 1090 1056 0000 0001 1121 2222 (Kod SWIFT banku: WBKPPLPP). 

b) Członkowie PTI z opłaconą składką korzystają z 50% zniżki w opłacie startowej. 

c) Na wniosek zainteresowanego Organizator może zastosować inne zniżki. 

d) W przypadku, kiedy opłata startowa nie zostanie zaksięgowana na koncie PTI  
do 05 marca 2023 r. – Uczestnik zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie przelewu 
w Biurze Zawodów, najdalej przed odbiorem numeru startowego. 

e) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Mistrzostwach z powodów niezależnych 
od Organizatora lub w przypadku wykluczenia Uczestnika z powodów opisanych  
w punkcie 3.4. opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

f) Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku odwołania Mistrzostw przez 
Organizatora. 

3.3 Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia 

 
a) Formularz zgłoszenia uczestnictwa jest dostępny w formie elektronicznej na stronie 

https:/mpin.pl.  

b) W zgłoszeniach do Mistrzostw należy podać – poza danymi kontaktowymi – datę 
urodzenia oraz płeć, co będzie konieczne do zakwalifikowania uczestnika  
do odpowiedniej kategorii oraz ubezpieczenia NNW. 

c) Osoby chcące startować w konkurencji drużynowej powinny wpisać firmę/instytucję, 
którą Uczestnik reprezentuje. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy/instytucji 
możliwy będzie udział Uczestników w konkurencji drużynowej. Przed Mistrzostwami 
Uczestnicy chcący wziąć udział w konkurencji drużynowej muszą wyznaczyć i zgłosić 
Kapitana Drużyny (na adres pti@pti.org.pl).  

d) O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej osoby do slalomu giganta drużynowego decyduje 
Kapitan Drużyny. 

e) Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich (wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej) 
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez opiekuna prawnego oraz podpisanie 
zgody na udział dziecka zawierającej oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań 
zdrowotnych do startu. Oświadczenie składane jest w formie papierowej w Biurze 
Zawodów. 

f) Pełnoletni Uczestnicy zobowiązani są złożyć oświadczenie potwierdzające brak 
przeciwskazań zdrowotnych do startu. Oświadczenie składane jest w formie 
papierowej, w Biurze Zawodów.  

g) Oświadczenia opisane w punkcie 3.3 lit. e) i f) mogą być składane w Biurze Zawodów 
nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem Mistrzostw. 

https://mpin.pl/
mailto:pti@pti.org.pl
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h) Numer startowy zostanie wydany po spełnieniu wszystkich warunków opisanych 
w punkcie 3.3 litery b)-g) oraz wniesieniu opłaty startowej. 

3.4 Wykluczenie z udziału 

 
a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z grona Uczestników osób, które  

nie spełniają warunków regulaminu, nie przestrzegają zasad FAIR PLAY oraz 
zaśmiecających trasę. 

b) Wykluczenie może nastąpić także po rozegraniu Mistrzostw, jednak nie później niż 
w momencie zakończenia rozpatrywania protestów przez Sędziego Głównego 
Zawodów. 

3.5 Rzeczy zagubione, pozostawione i skradzione 

 
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione, 

zgubione, porzucone i skradzione Uczestnikom Mistrzostw i innym osobom na trasie 
Mistrzostw. 
 

4. Grupy startowe 

 
a) Organizator przewiduje następujące grupy startowe: 

 

Kategorie Kobiety Mężczyźni 

Informatycy  

zrzeszeni w PTI 
i ich rodziny 

11-18 lat G1 G6  
19-35 lat G2 G7  
36-50 lat G3 G8  

 
51-65 lat 

G4 G9  

  >65 lat G5 G10  

Informatycy  

niezrzeszeni  

i sympatycy 

11-18 lat G11 G61  

19-35 lat G21 G71  

35-50 lat G31 G81  

51-65 lat G41 G91  

  >65 lat G51 G101  

 
 

b) Każda grupa startowa zostanie utworzona pod warunkiem, że do grupy tej zostanie 
zakwalifikowanych minimum 6 Uczestników. 

c) O przydziale do grupy wiekowej decyduje dokładna data urodzenia. Przedziały wiekowe 
dla poszczególnych grup zostaną ogłoszone przed losowaniem numerów startowych. 

d) W przypadku niespełnienia warunków punktu 4. litera a), osoby niesklasyfikowane 
w swojej grupie wiekowej zostaną dołączone do grupy sąsiedniej, w pierwszej 
kolejności młodszej.  
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5. Zasady Rozgrywania Mistrzostw 

 
a) Mistrzostwa będą rozgrywane zgodnie z zasadą FAIR PLAY. 

b) Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo Uczestników i osób towarzyszących.  

c) Organizatorzy mogą w każdym momencie wstrzymać start lub odwołać kontynuację 
Mistrzostw. 

d) Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać prawidłowo zapięty na starcie kask 
narciarski posiadający atest FIS. 

e) Organizatora reprezentuje Dyrektor Zawodów. 

f) Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym podejmuje ostateczne decyzje 
dotyczące przebiegu Mistrzostw we wszystkich ich fazach do ogłoszenia wyników 
włącznie. 

g) Przez Organizatorów rozumie się również upoważnione osoby  z firm organizujących 
Mistrzostwa do działania w obszarze organizacji, jak i działających w ich imieniu 
Sędziów, Starterów, osób od pomiaru czasu, pracowników technicznych COS 
(wyróżnionych w oznaczony sposób) oraz ratowników GOPR posiadających 
odpowiednie oznakowanie. 

h) W przypadku, rozegrania  tylko jednego przejazdu wyniki tego przejazdu będą 
decydowały o ostatecznym wyniku. 

i) Obejrzenie trasy odbędzie się rano przed zawodami, a czas na to przeznaczony – wraz 
z podaniem dokładnych godzin – jest dostępny do wglądu w agendzie wydarzenia. 

j) Uczestnicy są zobowiązani do pojawienia się w okolicy bramki startowej najpóźniej 
5 minut przed przewidywanym czasem startu swojej grupy wiekowej i do stosowania 
się do komunikatów głosowych podawanych przez startera. Uczestnik spóźniony może 
być dopuszczony do przejazdu na końcu swojej grupy wiekowej lub, jeśli ta zakończyła 
już przejazd, na końcu (odpowiednio) przejazdu kobiet lub mężczyzn. 

k) Należy w sposób bezwzględny stosować się do poleceń Organizatora, w szczególności 
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, w tym kontynuowania lub zakazu jazdy po 
trasie Mistrzostw. 

l) Niestosowanie się do poleceń sędziów i ekipy technicznej COS, w trakcie wstępnego 
oglądania trasy może być przyczyną dyskwalifikacji, także w przypadku, gdy Uczestnik 
nie założy numeru startowego. 

m) O zastosowaniu powyższych sankcji decyduje Sędzia Główny Zawodów na podstawie 
materiału dowodowego, który podlega jego wyłącznej ocenie. 

n) Mistrzostwa będą rozgrywane zgodnie z: 

• podstawowymi przepisami dla danej konkurencji,  

• Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN z pewnymi odstępstwami, takimi 
jak: długość trasy, ilość bramek, start w nierównych odstępach,  

• regulaminem Mistrzostw, 

• informacjami zawartymi w wydawanych przez Organizatora komunikatach, 
w tym głosowych w trakcie trwania imprezy. 
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6. Kolejność startu 

a) Uczestnicy startują w kolejności zgodnej z listą startową przygotowaną przez 
organizatorów. 

b) W pierwszym zjeździe przewiduje się następującą kolejność startu: 

• młodzież do 18 lat (kobiety i mężczyźni: G1+G11 i G6+G61 ); 
Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia punktu startowego dla tej grupy 
wiekowej.  

• kobiety (G5+G51,G4+G41, G3+G31, G2+G21) 

• mężczyźni (G10+G101,G9+G91, G8+G81, G7+G71) 

c) Drugi przejazd dorosłych w grupach wiekowych; kolejność „odwrócona” ustalana 
po pierwszym zjeździe.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności grup i Uczestników w grupach. 

 

7. Zasady kwalifikacji w slalomie gigancie indywidualnym 

a) Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w podziale na płeć na  podstawie sumy czasów 
przejazdu w grupach wiekowych, w każdej konkurencji oddzielnie. 

b) W przypadku rozegrania tylko jednego przejazdu wyniki tego przejazdu będą 
decydowały o wyniku ostatecznym. 

c) Zwycięzcą  zostaje zawodnik z najszybszym czasem przejazdu. 

 

8. Zasady kwalifikacji w kategorii Open 

a) W kategorii Open, zostaną sklasyfikowani trzej Uczestnicy, z najlepszym czasem obu 
przejazdów oddzielnie dla grupy kobiet i mężczyzn, bez uwzględnienia kategorii 
wiekowej.  

 

9. Punktacja drużynowa 

a) Wynikiem drużyny jest suma czasów trzech najlepszych Uczestników sklasyfikowanych 
na mecie w klasyfikacji indywidualnej, startujących w barwach jednej drużyny. 

b) Drużyna posiadająca najszybszy łączny czas przejazdu wygrywa. 

c) W przypadku remisu o wyniku drużyny decyduje szybszy przejazd czwartego 
Uczestnika; Drużyna, która wystawiła tylko trzech zawodników traktowana jest tak, 
jakby czwarty nie wystartował (DNS). 

d) W przypadku dalszego remisu o wyniku drużyny decyduje przejazd piątego Uczestnika. 
Drużyna, która wystawiła tylko czterech zawodników traktowana jest tak, jakby piąty 
nie wystartował (DNS). 

e) W przypadku, gdy nadal zwycięstwo nie będzie rozstrzygnięte, zwycięży drużyna,  
która wystawiła więcej zawodników. 
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10. Protesty 

a) Protesty można zgłaszać do Organizatorów bezpośrednio po wstępnym ogłoszeniu 
wyników zawierających osiągnięte czasy, dyskwalifikacje (DSQ) i dane o Uczestnikach, 
którzy nie ukończyli przejazdów (DNF) w formie pisemnej ze wskazaniem materiału 
dowodowego. Protesty można składać do momentu oficjalnego zakończenia 
Mistrzostw. Protesty rozpatrywane są bezpośrednio po zgłoszeniu na bieżąco na 
miejscu zawodów. Materiał dowodowy podlega ocenie Sędziego Głównego Zawodów, 
który ostatecznie rozstrzyga o jego przyjęciu lub odrzuceniu. 

b) Opłata protestowa wynosi 100 zł, płatne gotówką na podstawie dowodu wpłaty KP  
i jest zwracana w wypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.  

 

11. Ogłoszenie wyników 

a) Za oficjalne zamknięcie Mistrzostw przyjmuje się interwał czasowy 15 minut od 
przejazdu przez metę ostatniego zawodnika. 

b) Nieoficjalne wyniki będą ogłaszane na bieżąco na mecie zawodów. 

c) Oficjalne ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej kolacji 
w miejscu  wskazanym przez Organizatora. 

 

12. Nagrody 

a) Uczestnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-6 otrzymują dyplomy. 

b) Pierwszych trzech Uczestników, którzy według końcowej klasyfikacji w swoich grupach 
startowych uzyskali najlepsze czasy otrzymuje pamiątkowe medale. 

c) Zwycięska drużyna otrzyma puchar. 

d) Najlepsza Uczestniczka i Uczestnik w kategorii Open otrzymują puchary. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania innych nagród niż wymienione  
w niniejszym regulaminie. 

13. Komunikaty i informacje 

a) Komunikaty dotyczące Mistrzostw wydaje organizator i są one publikowane na witrynie 
internetowej: https://mpin.pl. W trakcie zawodów mogą być wygłaszane komunikaty 
głosowe. 

b) Biuro Mistrzostw znajduje się na stałe w siedzibie organizatorów, a w czasie 
rozgrywania zawodów – w miejscu podanym w komunikacie. 

c) Komunikaty i informacje na temat Mistrzostw oraz wyniki zamieszczane są w Biurze 
Zawodów i na internetowej stronie: https://mpin.pl. 

d) Wyniki zawierające czasy przejazdu, DSQ i DNF będą wywieszone w siedzibie Biura 
Zawodów, oraz natychmiast po uzyskaniu w bezpośrednim sąsiedztwie mety Mistrzostw 
lub dolnej stacji kolejki, co zostanie określone w dniu losowania numerów i podane 
w odrębnym komunikacie. 

https://mpin.pl/
https://mpin.pl/
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e) Ogłoszenie wyników ostatecznych w poszczególnych grupach odbędzie się w dniu 
Mistrzostw podczas uroczystości zakończenia. Miejsce ogłoszenia wyników zostanie 
przekazane w osobnym komunikacie. 

14. Informacja COVID 

Wydarzenie będzie zorganizowane według wytycznych i rekomendacji Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związanych z bezpieczeństwem.  
PTI zaprasza osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi, 
nie przebywają na kwarantannie oraz nie przebywają pod nadzorem 
epidemiologicznym. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do dostosowania się  
do obowiązujących wytycznych oraz wymogów sanitarnych. Uczestnik zobowiązuje się 
do zrezygnowania z udziału w Mistrzostwach, w przypadku pojawienia się u niego 
objawów choroby (takich jak gorączka, kaszel) bądź złego samopoczucia sugerującego 
chorobę. Uczestnik każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję  
o uczestnictwie w Mistrzostwach. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom 
wydarzenia. 

15. Dane Osobowe 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 
Informatyczne, ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879:  
Kontakt do PTI: tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl 

b) W celu realizacji umowy uczestnictwa w Mistrzostwach, zawartej poprzez przesłanie 
zgłoszenia, PTI będzie przetwarzało dane zawarte w formularzu rejestracyjnym  
oraz dane zebrane w trakcie Mistrzostw.  

c) W celu publikacji wyników Mistrzostw na stronie https:/mpin.pl PTI będzie 
przetwarzało imię i nazwisko, nr startowy, kategorię, wynik, nazwę drużyny.  
Dane będą publikowane po wyrażeniu zgody przez Uczestnika. 

d) W celu promocji Mistrzostw i działalności PTI Organizator będzie przetwarzał 
wizerunek utrwalony podczas Mistrzostw w postaci fotografii, filmów oraz nagrań 
dźwiękowych robionych podczas wydarzenia. Wizerunek opublikowany będzie  
na stronach Internetowych oraz kanałach social media należących do PTI. Dane będą 
publikowane po wyrażeniu zgody przez Uczestnika. 

e) W celu wycofania zgód dokonanych podczas rejestracji prosimy o kontakt mailowy 
bezpośrednio na adres: paulina.giersz@pti.org.pl  

f) Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie  https://mpin.pl/klauzula-
informacyjna/  

 

16. Postanowienia ogólne 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

b) Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora. 

 

about:blank
about:blank
https://mpin.pl/
mailto:paulina.giersz@pti.org.pl
https://mpin.pl/klauzula-informacyjna/
https://mpin.pl/klauzula-informacyjna/

